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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 25 november, kl. 17.00 –
22.30, Ajournering mellan 19.00 – 19.45

Beslutande

Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande
Ersättare

Ingemar Ehn (FP)
Allan Elfstrand (C)
Deisy Hellsén (C)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga
Justering
Justerare
Plats och tid

Kommunkontoret den 2013-12-18, klockan 09.30

Justerade paragrafer

107-121

Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Marlene Johansson

Justerare

____________________________________________

Björn Mårtensson

______________________________
Ylva Ivarsson
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Kommunfullmäktige
ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 16
december 2013.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 18 december 2013 och tas ned den
10 januari 2014. Mellan den 18 december och 8 januari har du möjlighet
att överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
kommunsekreteraren.

_____________________________
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Kommunfullmäktige

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16
september
Jonas Frost tjänstgörande ersättare för Tony Smith (S)
Marlene Johansson (S), Ordförande
Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Håkan Englund (S)
Ylva Ivarsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Gradin (S)
Anna-Greta Söderlund (S)
Börje Olsson (S) tjänstgörande ersättare för Emma Madueme (S)
Rigmor Frost (S) tjänstgörande ersättare för Per Helgesson (S)
Lars Jingåker (S)
Åke Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Mattias Lennartsson (S)
Lena Woxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Peter Grip (S) tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl, (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Kent Olsson (FP)
Anita Wallin (MP) tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Birgitta Bomark (MP) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Karl-Evert Hellsén (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Lena Westling (C)
Ulf Odenmyr (C)
Bertil Eriksson (KD)
Jennie Forsblom (KD)
Thomas Simonsson (KD) tjänstgörande ersättare för Tord Berbres (KD)
Isa Wallmyr (KD)
Jan Wahlman (V)
Lennart Englund (SD) §§ 114-121
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Kommunfullmäktige
Kf § 107

Kungörelse av sammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.
Ärendet
Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista
finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även
skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Ändring i föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande ändring I
föredragningslistan:
 Beslut om planuppdrag för Celsiusområdet, Västra Edsbyn 13:10, m.fl.
utgår.
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Kommunfullmäktige
Kf § 108

Dnr 2013.80

101

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa
”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Frågor:
Dan Hälsing, SPF
SPF protesterar mot beslut om kylda matlådor.
Dan lämnade protestlistor till presidiet.
Roger Torvidsson, PRO Ovanåker
Har samma åsikt som Dan Hälsing.
Roger lämnade protestlistor till presidiet.
Karin Hagardson
Har kommunen gjort någon undersökning om föräldrar vill ha en stor
förskola i Edsbyn? Har kommunen gjort någon undersökning var barnen
ifrån Viksjöfors kommer hamna om det exempelvis blir i Edsbyn eller
Alfta? Flera föräldrar har sagt att de kommer placera sina barn i friskolan.
Elisabeth Guthu
Det har startats en utvecklingsgrupp i Viksjöfors, den kommer försöka få
EU-medel för att kunna bedriva en kulturskola. För att detta ska vara möjligt
behöver Viksjöfors skola ett år till, går inte det att stryka i budgeten?
Svar:
Håkan Englund (S) till Karin Hagardson och Elisabeth Guthu
Det har pågått en genomgång av förskoleverksamheten i Edsbyn under lång
tid, under tio år har det varit ett problem med för få förskoleplatser. Detta
har lett till tillfälliga lösningar likt Västergården.
Vid senaste sammanträdet för barn- och skolnämnden beslutades det om att
tekniska nämnden ska ta fram olika alternativ. Det är en stabil utveckling i
födelse av barn och därför är det bra att hitta en stabil lösning. Beslutet som
är taget i barn- och skolnämnden är ett inriktningsbeslut, det formella
beslutet är ännu inte fattat.
Fördelningen av barn mellan olika skolor om Viksjöfors läggs ned är i
dagsläget svårt att svara på.
Det är fritt för föräldrar att välja kommunal eller friskola. Det har inte
skickats ut några enkäter, det förs en dialog med ansvariga tjänstemän på
förvaltningen, de tar hela tiden emot förfrågningar och önskemål från
föräldrar.
forts
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Kommunfullmäktige
Kf § 108 forts
Yoomi Renström (S) till Karin Hagardson och Elisabeth Guthu
Jag blir glad när jag hör Elisabeth Guthu angående utvecklingsgruppen som
arbetar med idéer kring en kulturskola, jag hoppas och tror att det kan bli
något av det. Viksjöfors är den ort i kommunen som har mest kulturprägel.
Det är svårt att ändra på budgeten, om inte kommunfullmäktige tillskjuter
mer pengar till barn- och skolnämnden så är detta en effekt av deras ramar.
Det går inte att lämna ett hål i budgeten. Inget beslut ligger fast för tid och
evighet, om erat arbete leder fram till något som kan täcka upp för
lokalkostnader eller personal så går detta beslutet att ändra.
Vad är allmänhetens frågestund?
 Denna möjlighet till frågor ska inte gälla för kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare, eftersom de redan har möjlighet att ställa enkla
frågor och interpellationer.
 ”Allmänhetens frågestund” finns med som punkt nr 4 på dagordningen och
tidsbegränsas till max 30 minuter med början på sammanträdet den 31 maj
1999.
 Frågorna kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter muntligt eller
skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen i förväg.
 Frågeställarens namn ska framgå.
 Information om ”Allmänhetens frågestund” ska finnas med i
kommunfullmäktigeannonsen.
 Frågorna skall begränsas till att gälla den kommunala verksamheten.
Möjlighet skall ges till ledamöterna att endera besvara frågorna personligen
vid aktuellt sammanträde eller vid nästkommande kommunfullmäktige i de
fall när ytterligare information behöver inhämtas för att kunna ge ett
komplett svar till den som ställer frågor.
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Kommunfullmäktige
Kf § 109

Medborgarförslag och motioner – redovisning av
delegeringsbeslut om beredning av förslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet
Redovisning av ordförandens beslut om beredning av medborgarförslag och
motioner
Följande medborgarförslag har inkommit
Dnr 2013.339 739
Medborgarförslag – Angående arbetskläder och skor.
Skickat till socialnämnden för beslut.
Dnr 2013.378 107
Motion – Ge hyresgästerna inflytande i kommunens bostadspolitik.
Inför kommunfullmäktiges behandling så ska motionen beredas av
kommunstyrelsen.
Vad är medborgarförslag?
Kommunfullmäktige har beslutat att fr.o.m. den 1 juni 2003 ge alla
folkbokförda i Ovanåkers kommun möjlighet att ställa medborgarförslag till
fullmäktige.
Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen eller direkt
till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat.
Den som har lämnat ett medborgarförslag, ska ha rätt att yttra sig i
fullmäktige eller beslutande nämnd när förslaget behandlas.
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Kommunfullmäktige
Kf § 110

Genomgång av obesvarade medborgarförslag och motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet
Kommunfullmäktige informerades om obesvarade medborgarförslag och
motioner.
Medborgarförslag
 Medborgarförslag ”Skapa ett allergianpassat äldreboende i
Ovanåkers kommun och låt de övriga boenden och dagverksamheten
bli djurvänliga”, inkommen 2013-10-29, besvaras av socialnämnden
Medborgarförslaget har inkommit för tätt inpå redovisningen för att
fastställa när medborgarförslaget kommer bli besvarad.

 Medborgarförslag ”Arbetskläder och skor”, inkommen 2013-11-26,
besvaras av socialnämnden
Har inkommit för tätt inpå redovisningen för att fastställa när
medborgarförslaget kommer bli besvarad.
Motioner
 Motion ”Förslag om att Ovanåkers kommun uppdrar till
fastighetsbolaget AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder”,
inkommen 2013-10-04, bereds av kommunstyrelsen med hjälp av
Aefab.
Har inkommit för tätt inpå redovisningen för att fastställa när motionen
kommer bli besvarad.
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Kommunfullmäktige
Kf § 111

Dnr 2013.353

018

Politisk organisation inför nästa mandatperiod – gemensam
överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uttala sig positiv till gemensam
överförmyndarnämnd och att kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för
erforderligt underlag inför slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige.
Ärendet
Ovanåker, Bollnäs och Ljusdals kommuner samverkar via avtal kring
handläggning av överförmyndarverksamheten sedan maj 2011. I Bollnäs
och Ljusdals kommuner hanteras myndighetsutövningen via
överförmyndarnämnd medan Ovanåkers kommun har en förtroendevald
överförmyndare.
Valberedning i Bollnäs kommun har föreslagit kommunfullmäktige att
tillfråga närliggande kommuner om det finns intresse att ingå i en
gemensam överförmyndarnämnd. Kommunstyrelseförvaltningen i Bollnäs
kommun kommer om fullmäktige så beslutar att få i uppdrag att ta fram
underlag till ett slutgiltigt ställningstagande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Bollnäs kommun, kommunfullmäktiges valberedning, 2013-09-02, § 5
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-11-11
Kommunstyrelsen § 197/13, 2013-11-26

Skickas till
För handläggning: Bollnäs kommun, Lennart Åkesson, Kommunchef Christer Engström
För kännedom: Överförmyndare Åsa Olsson
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Kommunfullmäktige
Kf § 112

Dnr 2013.239

101

Parlamentarisk utredning – Avseende antal
fullmäktigeledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ledamotsantal
minskar från 41 till 35 stycken från och med mandatperioden 2015-2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni § 115/13 att tillsätta en
parlamentarisk utredning bestående av kommunfullmäktiges gruppledare
vilka fick i uppdrag att lämna förslag till antal ledamöter i
kommunfullmäktige mandatperiod 2015-2018.
Ärendet
Kommunfullmäktiges gruppledare har tillsammans med
kommunsekreteraren gjort en utredning om antalet ledamöter i
kommunfullmäktige mandatperioden 2015-2018.
En inte helt enig utredning kom fram till att kommunfullmäktige bör
minskas från 41 till 31 ledamöter. Det framkom inte några tydliga fördelar
men inte heller några uppenbara nackdelar med att minska
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Parlamentarisk utredning, 2013-11-04
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-11-06
Kommunstyrelsen § 202/13, 2013-11-26

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige, Länsstyrelsen (skickas enbart vid beslut om minskat
antal ledamöter)
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Kommunfullmäktige
Kf § 113

Dnr 2013.351

133

Mottagning av ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar teckna följande överenskommelser med
Migrationsverket:
Övergripande överenskommelse enligt bilaga 1 avseende mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn att gälla från och med den 1 januari 2014.
Överenskommelse om blandade platser enligt bilaga 2 vilket innebär att 10
platser ställs till förfogande för pojkar/flickor i åldern 16 till och med17 år.
Mottagningsstart är stegvis med 5 platser den 1 juni 2014 och ytterligare 5
platser den 1 september.
Förslag till beslut under sammanträdet
Yoomi Renström (S) gör följande ändringsyrkande med bifall från Jan
Wahlman (V).
Kommunfullmäktige beslutar teckna följande överenskommelser med
Migrationsverket:
Övergripande överenskommelse enligt bilaga 1 avseende mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn att gälla från och med den 1 januari 2014.
Överenskommelse om blandade platser enligt bilaga 2 vilket innebär att 10
platser ställs till förfogande för pojkar/flickor i åldern 16 till och med17 år.
Mottagningsstart är stegvis med 5 platser den 1 juni 2014 och ytterligare 5
platser den 1 september.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar teckna följande överenskommelser med
Migrationsverket:
Övergripande överenskommelse enligt bilaga 1 avseende mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn att gälla från och med den 1 januari 2014.

forts
Skickas till
Kommunfullmäktige, Länsstyrelen, Robert Larsson, Migrationsverket, Håkan Ljungberg,
Socialnämnden, Verksamhetschef Monica Liljemark, Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 113
Överenskommelse om blandade platser enligt bilaga 2 vilket innebär att 10
platser ställs till förfogande för pojkar/flickor i åldern 14 – 18 år med
mottagningsstart den 1 juli 2014.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller
avslår Yoomi Renströms (S) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ärendet
Ovanåkers kommun tog under åren 2008 – 2009 emot ensamkommande
barn. En mottagning som upphörde då kommunen tvingades säga upp
avtalet för omförhandling och parterna inte lyckades komma till en
överenskommelse kring de orsaker som låg till grund för omförhandlingen.
Den perioden lärde sig organisationen mycket utav.
Under de senaste två åren har kontinuerliga samtal förts kring att återuppta
mottagningen av ensamkommande barn. Ett samtal som haft sin grund i det
stora behov av platser för mottagning som uppstår genom den stora ström av
barn som kommer till landet. Huvudmotivet till att mottagning inte inletts
tidigare har varit att lämpligt boende inte funnits utan att omfattande
ombyggnationer genomförts (ett problem som uppstod under det tidigare
mottagandet var just att det dåvarande boendet inte godkändes för det antal
vi tog emot). Boendefrågan bedöms i dagsläget vara löst genom att andra
verksamhetsförändringar i kommunen frilagt lämpligt boende.
Lösningen på boendefrågan sammanfaller med att riksdagen fattat beslut om
en lagändring som träder i kraft från 1 januari 2014 och innebär att
ensamkommande barn kan anvisas även till kommuner som inte har avtal.
Således bör vi oavsett om vi har avtal eller ej förbereda kommunen för ett
mottagande. Avtal förordas dock för att få en reglering kring mottagande
och de ekonomiska villkoren för mottagandet klarlagda.

forts
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Kommunfullmäktige
Kf § 113 forts
Överläggningar har skett med Länsstyrelsen i Gävleborg vilket är den part
som är kommunernas förhandlingsmotpart även om både Migrationsverket
och Länsstyrelse undertecknar avtalet. De dispositiva inslagen är inte många
i denna typ av avtal och anges nedan:







Antal barn
Pojkar/Flickor/Blandat
Åldersintervall (yttre gränser är mellan 14 – 18 år)
Stegvis start
Uppsägningstid för villkorsändring
Uppsägningstid för upphörande av mottagning

Beträffande antal barn, kön och ålersintervall så pågår samtal i
förvaltningarna kring detta och kommer att eventuellt förändra det förslag
till överenskommelse som bifogas här inför kommunstyrelsens behandling.
Ambitionen är att det är klarlagt till den 26 november.
Stegvis start innebär att inte alla kommer vid samma tillfälle utan med
någon veckas mellanrum. Normalt är att mottagning börjar 6 månader efter
den övergripande överenskommelsen startidpunkt. I vårt fall så innebär de 1
januari (överenskommelse) och 1 juli (mottagningsstart). Mottagningsstart
mitt under semesterperioden kan innebära vissa svårigheter så därför pågår
överläggning med Ls/Migrationsverk om att ändra mottagningstiden. För
närvarande är den enda öppningen att om vi senarelägger mottagningen av
en del (senast 1 september) så behöver vi tidigarelägga mottagningen av de
första (1 juni). Sådana åtgärder påverkar även ekonomin varför vi även här
kan komma att korrigera mottagningstidpunkten.
Förvaltningsorganisationen har en övergripande samordningsgrupp av
tjänstemän. Dessa har den 4 november fått i uppdrag att ta fram en
genomförandeplan för mottagningen. Den kan även ge vägledning i de
frågor som för närvarande är öppna.

forts
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Kommunfullmäktige
Kf § 113 forts
Grundförslaget beträffande de dispositiva inslagen är





Antal barn
Pojkar/Flickor/Blandat
Åldersintervall (yttre gränser är mellan 14 – 18 år)
Stegvis start

 Uppsägningstid för villkorsändring
 Uppsägningstid för upphörande av mottagning

10
Blandat
14 – 18 år
Nej/Mottagning
inleds 1 juli
1 månad
9 månader

Beslutsunderlag
Övergripande överenskommelse, daterad av kommunen 2013-11-19
Överenskommelse om blandade platser, daterad av kommunen 2013-11-19
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-11-12
Kommunstyrelsen § 204/13, 2013-11-26
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Kommunfullmäktige
Kf § 114

Dnr 2013.356

041

Budget och verksamhetsplan 2014-2016
Kommunfullmäktiges beslut





Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2014-2016
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet
Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål
och budget 2014-2016 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Folkpartiet
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2014-2016
(tkr)
Nämnd
Ram 2014
Ram 2015
Ram 2016
Kommunfullmäktige, 1243
1043
1043
revison
och
valnämnd
Kommunstyrelsen
62653
59709
59252
Miljöoch 4678
4678
4678
byggnämnden
Tekniska nämnden
47995
47530
47530
VA
0
0
0
Barnoch 154941
154606
154606
skolnämnden
Gymnasieoch 60720
60720
60720
utbildningsnämnd
Socialnämnden
225810
225810
225810
Projekt
2000
2000
2000
Växtkraft
1000
1000
1000
Medel
för 500
500
500
tilläggsbudgetering
Kostnadsökningar
0
15000
30000
Pensionskostnader
18934
18900
19000
Kapitalkostnader
-31336
-31336
-31336
Avskrivningar
22645
22645
22645
Skatter och generella -573474
-590439
-611680
statsbidrag
Finansnetto
-3070
-2270
-1870

forts
Skickas till
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 114 forts
Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf §42 2013-05-03)
Kommunstyrelsens ram utökas med 1500 tkr 2014
Kommunstyrelsens ram utökas med 134 tkr 2014 att användas till
underhållsåtgärder Ol-Andersgården.
Kommunstyrelsens ram utökas med 700 tkr 2014 att användas till feriejobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 2000 tkr 2014 att användas för
resursjobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 1390 tkr 2015
Kommunstyrelsens ram utökas med 933 tkr 2016 och framåt.
Kommunstyrelsens ram utökas med 5 tkr 2014 och framåt att användas för
Gävleborg Business Incubator.
Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr 2014
Tekniska nämndens ram utökas med 335 tkr från 2014 och framåt att
användas till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i
sex månader. Ingen internhyra avseende dessa lokalytor belastar barn och
skolnämnden från och med 2014-07-01.
Tekniska nämndens ram utökas med 335 tkr från 2015 och framåt att
användas till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i
12 månader. Ingen internhyra betalas av barn och skolnämnden för dessa
verksamheter från och med 2014-07-01
Projektbudgeten utökas med 1000 tkr från 2014 och framåt att användas för
integrationsprojektet (706)
Barn och skolnämndens ram minskas med 335 tkr från 2014 och framåt.
Ingen internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och
fritidshem) lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2014-0701.
Barn och skolnämndens ram minskas med 335 tkr från 2015 och framåt.
Ingen internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och
fritidshem) lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2014-0701.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 tkr från 2014 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 637 tkr från 2015 och
framåt
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4863 tkr 2014
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 6379 tkr 2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 9358 tkr 2016
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Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella
statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:
2014
2015
2016
98,5%
98%
98%
-Resultatmålet ska överstiga noll
-Koncernens resultat ska överstiga 3,3 mnkr
-Skattesatsen för 2014 21,86%
-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska
understiga 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter
budgetåret.
-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA)
ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två
år efter budgetåret





Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och utbildningsnämnden att
utarbeta ett koncept för att utveckla bandyakademi.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och barn- och
skolnämnden att föra samtal med föreningar och lokal utvecklingsgrupp
i Viksjöfors under våren 2014, om de utvecklingsmöjligheter som kan
identifieras för att skapa ny verksamhet i samverkan med olika aktörer.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samband med
investeringsplaneringen för 2015-2019 ompröva det finansiella målets
nivå för investeringsvolymen för antagande vid budget och
verksamhetsplan för 2015-2017.
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Övriga förslag
Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag
Kommunfullmäktiges beslut




Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2014-2016
Centerpartiet, Kristdemokraterna
Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål
och budget 2014-2016 Centerpartiet, Kristdemokraterna
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2014-2016
(tkr)
Nämnd
Ram 2014
Ram 2015
Ram 2016
Kommunfullmäktige, 1243
1043
1043
revison
och
valnämnd
Kommunstyrelsen
62570
59856
59636
Miljöoch 4678
4678
4678
byggnämnden
Tekniska nämnden
47660
47560
47560
VA
0
0
0
Barnoch 155409
154884
154884
skolnämnden
Gymnasieoch 60495
60495
60495
utbildningsnämnd
Socialnämnden
226310
226560
226810
Projekt
2000
2000
2000
Växtkraft
1000
1000
1000
Medel
för 500
500
500
tilläggsbudgetering
Kostnadsökningar
0
15000
30000
Pensionskostnader
18934
18900
19000
Kapitalkostnader
-31336
-31336
-31336
Avskrivningar
22645
22645
22645
Skatter och generella -573474
-590439
-611680
statsbidrag
Finansnetto
-3070
-2270
-1870

Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf §42 2013-05-03)
Kommunstyrelsens ram utökas med 1667 tkr 2014
Kommunstyrelsens ram utökas med 134 tkr 2014 att användas till
underhållsåtgärder Ol-Andersgården.
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Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr 2014 och framåt att användas
till feriejobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 2000 tkr 2014 att användas för
resursjobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 200 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara 100 tkr på ekologisk mat utgår istället utökas ramen med 100 tkr för
inköp av ekologiska livsmedel.
Kommunstyrelsens ram utökas med 5 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara 5 tkr på medlemskap i Gävleborg business incubator utgår.
Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr 2014 och framåt. Utökningen
ska användas till verksamhetsmedel för näringslivsavdelningen.
Kommunstyrelsens ram utökas med 1557 tkr 2015
Kommunstyrelsens ram utökas med 1100 tkr 2016 och framåt.
Kommunstyrelsens ram utökas med 237 tkr 2016 och framåt. Åtgärden att
minska ner på musiklärare utgår.
Kommunstyrelsens åtgärd att minska kulturkonsulent 2019 och framåt
utgår.
Kommunstyrelsens ram minskas med 470 tkr 2015 och framåt. Åtgärden
tillkommer att utvecklingsavdelningen avvecklas.
Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara på fritidsområdet utgår.
Tekniska nämndens ram utökas med 0 tkr från 2014 och framåt att användas
till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i sex
månader. Ingen internhyra avseende dessa lokalytor belastar barn och
skolnämnden från och med 2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors
skola utgår.
Tekniska nämndens ram utökas med 0 tkr från 2015 och framåt att användas
till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i 12
månader. Ingen internhyra betalas av barn och skolnämnden för dessa
verksamheter från och med 2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors
skola utgår.
Projektbudgeten utökas med 1000 tkr från 2014 och framåt att användas för
integrationsprojektet (706)
Barn och skolnämndens ram utökas med 1108 tkr 2014 och framåt.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn och skolnämndens ram minskas med 500 tkr 2014 och framåt.
Åtgärden tillkommer att vårdnadsbidrag införs från 2014-01-01.
Barn och skolnämndens ram minskas med 500 tkr 2015 och framåt.
Åtgärden tillkommer att vårdnadsbidrag införs från 2014-01-01.
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Barn och skolnämndens ram minskas med 0 tkr från 2015 och framåt. Ingen
internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem)
lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2014-07-01.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn och skolnämndens ram minskas med 0 tkr från 2015 och framåt. Ingen
internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem)
lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2014-07-01.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn och skolnämndens ram minskas med 25 tkr 2014 och framåt. Åtgärden
tillkommer att fritidshemsverksamheten i Bergska Villan samordnas med
Alftaskolans lokaler från och med 2014-07-01.
Barn och skolnämndens ram minskas med 25 tkr 2015 och framåt. Åtgärden
tillkommer att fritidshemsverksamheten i Bergska Villan samordnas med
Alftaskolans lokaler från och med 2014-07-01.
(Barn och skolnämndens) ram minskas med 450 tkr från 2014 och framåt.
Åtgärden tillkommer att slå ihop nämnderna barn och skolnämnden och
gymnasie- och utbildningsnämnden.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 0 tkr från 2014 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 637 tkr från 2015 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 275 tkr från 2014 och
framåt. Åtgärd 7, anslag till läromedel, bibliotek m.m. utgår.
Socialnämndens ram utökas med 500 tkr från 2014 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar.
Socialnämndens ram utökas med 250 tkr från 2015 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar.
Socialnämndens ram utökas med 250 tkr från 2016 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4863 tkr 2014
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 6379 tkr 2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 9358 tkr 2016
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Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella
statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:
2014
2015
2016
98,5%
98%
98%
-Resultatmålet ska överstiga noll
-Koncernens resultat ska överstiga 3,3 mnkr
-Skattesatsen för 2014 21,86%
-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska
understiga 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter
budgetåret.
-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA)
ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två
år efter budgetåret
 Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och utbildningsnämnden att
utarbeta ett koncept för att utveckla bandyakademi.
Vänsterpartiets förslag
Kommunstyrelsen
Näringslivspolitik
Operativa medel tillskjuts näringslivsutvecklaren med 100 tkr per år utöver
befintlig budget.
Arbetsmarknad
Kommunstyrelsens ram utökas med 2 000 tkr 2014 att användas för
resursjobb.
Feriearbete
Kommunstyrelsens ram utökas med 700 tkr 2014 att användas till feriejobb.
Underhållsåtgärder
Kommunstyrelsens ram utökas med 134 tkr 2014 att användas till
underhållsåtgärder Ol-Andersgården.
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Kommunstyrelsens ram 2015 utökas med 1 980 tkr
Kommunstyrelsens ram 2015 minskas med 470 tkr och framåt.
Utvecklingsavdelningen avvecklas.
Kommunstyrelsens ram 2016 utökas med 1 100 tkr 2016 och framåt.
Kommunstyrelsens ram 2016 minskas med 237 tkr och framåt. Åtgärden att
minska ner på musiklärare utgår.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara på fritidsområdet utgår.
Tekniska nämndens ram utökas med 0 kr från 2014 och framåt att användas
till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i sex
månader. Ingen internhyra avseende dessa lokalytor belastar barn- och
skolnämnden från och med 2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors
skola utgår.
Tekniska nämndens ram utökas med 0 tkr från 2015 och framåt att användas
till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i 12
månader. Ingen internhyra betalas av barn- och skolnämnden för dessa
verksamheter från och med 2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors
skola utgår.
Projektbudget utökas med 1 000 tkr från 2014 och framåt att användas för
integrationsprojekt (706)
Barn- och skolnämndens ram utökas med 1 108 tkr from 2014 och framåt.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn- och skolnämndens ram minskas med 0 tkr från 2015 och framåt.
Ingen internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och
fritidshem) och dess lokalytor belastar barn- och skolnämnden från och med
2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn- och skolnämndens ram minskas med 450 tkr från 2014 och framåt.
Åtgärden tillkommer att slå ihop nämnderna barn- och skolnämnden och
gymnasie- och utbildningsnämnden.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 0 tkr från 2014 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 637 tkr från 2015 och
framåt.
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Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 275 tkr från 2014 och
framåt.
Åtgärd 7, anslag till läromedel, bibliotek m.m. utgår.
Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr from 2014 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar samt säkerställa att varm mat serveras de
äldre som bor utanför institutioner.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4 863 tkr 2014.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 6 379 tkr 2015.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 9 358 tkr 2016.
Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål
2014: 98,5 %
2015: 98 % 2016: 98 %
Resultatmålet ska överstiga noll.
Koncernens reslutat ska överstiga 3,3 mnkr.
Skattesatsen för 2014 är 21,86 %
Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) ska
uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två år
efter budgetåret.
Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och utbildningsnämnden att
utarbeta ett koncept för att utveckla bandyakademin.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Lindgren (S) med bifall från Kent Olsson (FP), Hans Gradin (S),
Anita Wallin (MP), Yoomi Renström (S) och Mikael Jonsson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag
Jennie Forsblom (KD) med bifall från Hans Jonsson (C), Bertil Eriksson
(KD), Elisabeth Eriksson (C), Björn Mårtensson (C), Gun-Marie Swessar
(C) yrkar att kommunfullmäktige ska anta Centerpartiet och
Kristdemokraternas budget och verksamhetsplan 2014-2016.
Jan Wahlman (V) yrkar att kommunfullmäktige ska beslut enligt
Vänsterpartiets budget och verksamhetsplan 2014-2016.
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Yoomi Renström (S) gör följande tilläggsyrkande:
”Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och barn- och
skolnämnden att föra samtal med föreningar och lokal utvecklingsgrupp i
Viksjöfors under våren 2014, om de utvecklingsmöjligheter som kan
identifieras för att skapa ny verksamhet i samverkan med olika aktörer.”
Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:
”Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samband med
investeringsplaneringen för 2015-2019 ompröva det finansiella målets nivå
för investeringsvolymen för antagande vid budget och verksamhetsplan för
2015-2017.”
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer Centerpartiet och
Kristdemokraternas förslag mot Vänsterpartiets förslag för att utse
motförslag till huvudförslaget och finner att Centerpartiet och
Kristdemokraternas förslag blir motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
De som instämmer i kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som instämmer i Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag röstar
Nej.
Omröstningsresultat
Med 24 röster på JA och 16 röster på NEJ beslutar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag.
Jonas Frost (S)
Anna Rudman (C)
Yoomi Renström (S)
Håkan Englund (S)
Ylva Ivarsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Gradin (S)
Anna-Greta Söderlund (S)
Börje Olsson (S)
Rigmor Frost (S)
forts
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Lars Jingåker (S)
Åke Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Mattias Lennartsson (S)
Lena Voxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Peter Grip (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Kent Olsson (FP)
Anita Wallin (MP)
Birgitta Bomark (MP)
Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Karl-Evert Hellsén (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Lena Westling (C)
Ulf Odenmyr (C)
Bertil Eriksson (KD)
Jennie Forsblom (KD)
Thomas Simonsson (KD)
Isa Wallmyr (KD)
Jan Wahlman (V)
Lennart Englund (SD)
Marlene Johansson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej
Ja

Reservation
Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för
eget förslag.
Reservation från Vänsterpartiet.
Reservation från Sverigedemokraterna.

forts

L hem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-16

26 (35)

Kommunfullmäktige
Kf § 114 forts
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta
Yoomi Renströms (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta
Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
antar det.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun tar varje år fram en budget för nästkommande år och de
därpå följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och
verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2014, men det
görs också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå
följande två åren, 2015 och 2016. Det är kommunfullmäktige som
bestämmer över de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige har då att ta
ställning till vilka intäkter som kommunen förväntas få och till vilka
verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska gå. När väl ramarna har
satts är det nämnderna som ska bestämma över vilken verksamhet som ska
bedrivas. Nämnderna måste då ställa de ekonomiska förutsättningarna i
relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen mellan
ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort.
Ärendet
Dokumentet mål och budget 2014-2016 har tagits fram på följande vis:
-Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd beslutar om vilka
kostnadsökningar och äskanden som är aktuella inför 2014. (februari/mars
2013)
-Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då
ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnd begär
och ställer detta i relation till senaste skatteunderlagsprognos och finansiella
mål. (mars 2013)
-Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för respektive
budgetpost och finansiella mål för budgetåret och planeringsperioden. (april
2013)
Att det är en tid mellan budgetberedningens sammanträde och
kommunfullmäktiges beslut beror på att budgetberedningen är beredande
inför kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår kommunfullmäktiges
sammanträde.
-Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska
bedrivas inom given budgetram. Nämndens beslut innefattar även åtgärder
som ska genomföras inför 2014. Åtgärderna beskrivs i särskilt dokument.
(augusti 2013)
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-Budgetberedningen tar del av de presentationer av verksamhet som
respektive nämnd och helägt kommunalt bolag beslutat om.
Budgetberedningen tar också del av de åtgärder som föreslås av respektive
nämnd. Budgetberedningen tar del av senaste skatteunderlagsprognos och
prognoser för övriga budgetposter. Förslag till eventuella förändringar av
budgetramar lämnas till kommunstyrelsen (oktober 2013)
-Kommunfullmäktige beslutar om budget (november/december 2013)
Beslutsunderlag
Mål och budget 2014-2016 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet
och Folkpartiet
Anpassningsåtgärder 2014-2016 Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet och Folkpartiet
Mål och budget 2014-2016 Centerpartiet och Kristdemokraterna
Anpassningsåtgärder 2014-2016 Centerpartiet och Kristdemokraterna
Kommunstyrelsen § 205/13, 2013-11-26
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Dnr 2013.344

700

Inspektion för vård och omsorg, IVO – Rapportering av ej
verkställda beslut och avbrott enligt 9 § och rapportering
enligt 28 F – g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g§ SoL sekretess
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapporten.
Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/ LSS till IVO, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Ivo har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos
Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.
2013-09-27 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli - september
2013):
Tidigare inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, datum för avbrott 2012-02-10, rapporterat
som avslutat på egen begäran 2013-09-18
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-11-07
Kontaktperson enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-21
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-11, rapporterat som
verkställt 2013-05-23
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Ny inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2013-06-14
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Kommunfullmäktige
Kf § 116

Dnr 2012.261

539

Försäljning av fiber till Helsinge Net Ovanåker AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avyttrar tillgångarna för fiberanslutning av Långhed
till Helsinge Net Ovanåker AB till bokfört restvärde.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53, 2012-09-24 att investera 4 700 000 kr
för utbyggnad av bredband i kommunen, ett bidrag på 2 850 000 kr gör att
nettoinvesteringen för kommunen blir ca 1 790 000 kr, enligt plan från
Helsinge Net Ovanåker AB.
Kommunen har nu slutfört investeringen som innebär fiberanslutning av
fastigheter i området Långhed-Näsbyn. Kommunen står som ägare av
tillgångarna och hyr ut tillgångarna till Helsinge Net Ovanåker AB, till
självkostnadspris.
En förutsättning för att investeringsbidrag skulle beviljas investeringen var
att kommunen stod som ägare av fiberanslutningarna. Förutsättningen var
vid beslutstillfället 2012-09-24 att kommunen skulle stå som ägare i minst
sju år innan möjligheten fanns att avyttra tillgångarna.
Förändrade villkor för investeringsbidraget möjliggör att kommunen redan
nu kan välja att avyttra tillgångarna utan att försäljningen påverkar beviljade
investeringsbidrag. Ett förslag är därför att avyttra tillgångarna inklusive
investeringsbidrag till bokfört restvärde (ca: 1 400 000 kr 2013-11-19) till
Helsinge Net Ovanåker AB. Alternativet är att även fortsättningsvis behålla
tillgångarna i kommunens ägo och fortsatt hyra ut dessa till Helsinge Net
Ovanåker AB till självkostnadspris.
Berörda anläggningar är Långhed installation (2310), Långhed installation
investeringsbidrag (2311), Långhed fiber (3344), Långhed fiber
investeringsbidrag (3345), Långhed kanalisation (5317), Långhed
kanalisation investeringsbidrag (5318)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 127/12, 2012-09-06
Tjänsteskrivelse Patrik Uhras, 2013-11-18
Tekniska nämnden § 106/13, 2013-11-20
Kommunstyrelsen § 207/13, 2013-11-26

Skickas till
Ekonomiavdelningen och Helsinge Net Ovanåker AB
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Kf § 117

Dnr 2013.356

041

Omdisposition från arbetsmarknadsåtgärder till reguljär
verksamhet inom tekniska nämndens verksamhetsområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att befintlig budget för
arbetsmarknadsåtgärder inom tekniska nämnden från och med år 2014 får
användas som verksamhetsmedel för att säkerställa skötseln inom det rörliga
friluftslivet och skötsel kommunal mark.
Ärendet
Under de senaste 30 åren har två viktiga verksamheter i kommunen utförts
inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder. Det gäller det rörliga friluftslivet,
friluftfrämjande åtgärder samt skötsel av kommunal mark utanför tätorterna.
Exempel på vad som utförs årligen:
 Underhåll och service av ett 80-tal anläggningar. Vedhuggning,
kapning, klyvning och utkörning av ved. Tillsyn, städning, sophämtning,
skyltning, förbättring av eldstäder.
 Timring av vedbodar, vindskydd och klumpbord, inkl. huggning,
barkning och framkörning av virke.
 Gallring och röjning samt naturvårdande och akuta åtgärder på
kommunens marker.
 Röjning längs leder och spår samt utläggning av flis och grus.
Uppmärkning, spårning och brobyggen.
 Vintertid skidspårspreparering vid kommunens förskolor.
 Fiskeservice i form av uppsättning av infotavlor, skyltning och röjning
vid fiskedammar. Upptagning av båtar, renovering av bryggor.
Uppsamling och transport av latrintunnor.
 Behjälplig med bärning, montering, uppsättning vid ett flertal
teaterarrangemang inom såväl vuxen- som skolteaterverksamheten.
 Flytthjälp vid byte av lägenhet eller till gruppboende.
 Hjälp med arbetsinsatser till kommunens föreningar.
År 2010 gjordes en sammanslagning och effektivisering av de båda
arbetsmarknadsenheterna. Två enheter sammanfördes till en och en
integrering skedde också med annan verksamhet inom Tekniska nämnden.
Bland annat minskades antalet arbetsledare från tre till en och en total
besparing med ca 800 000 kr.

forts
Skickas till
För kännedom: Tekniska nämnden
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Kommunfullmäktige
Kf § 117 forts
En arbetsledare har under de senaste åren haft ansvar för och varit
arbetsledare för i genomsnitt 8 st. OSA/lönebidrag/trygghetsanställningar
och minst lika många i arbetsmarknadsåtgärder i form av +55, FAS och
praktikanter som under kortare eller längre perioder erbjudits meningsfull
sysselsättning inom verksamhetsområdena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är och kommer att fortsätta att vara en
viktig samarbetspartner för Arbetsförmedlingen med flera omkring olika
arbetsmarknadsåtgärder framöver. Den grundstruktur som redan finns med
lokaler och strukturerade rutiner borgar för detta.
Under 2014 och några år framåt kommer minst fyra av arbetslagens
personal att gå i pension. Förhoppningen är att fortsätta använda
budgeterade medel inom områdena rörliga friluftslivet och skötsel av
kommunal mark. Nettobudgeten är 1 294 709 kr år 2013.
I första hand vill Tekniska nämnden erbjuda simhallspersonal (med 8
månaders anställning per år) årsanställning med kombinationstjänsten
simhall/friluftsliv. Det ligger i linje med kommunens arbetsgivarpolicy och
är ett effektivt sätt att använda resurserna då behoven är absolut störst
sommartid då simhallsverksamheten är stängd.
I andra hand kan andra skötsellösningar finnas, till exempel via föreningar.
Konsekvenserna blir stora för det rörliga friluftslivet och skötseln av
kommunal mark om budgeten inte kan behållas. Då finns inte utrymme för
denna skötsel och det som kommunen har byggt upp under 30 år blir då utan
skötsel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Patrik Uhras, 2013-10-24
Tekniska nämnden § 104/13, 2013-11-20
Kommunstyrelsen § 208/13, 2013-11-26
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Kf § 118

Dnr 2013.162

040

Revidering investeringsplan 2014 – 2018 – Nya VVSinstallationer i kommunhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra en investering på 1 550 000 kr i nytt
ventilationsaggregat med kylaggregat i kommunhuset.
Sammanfattning av ärendet
Befintligt ventilationsaggregat i kommunhuset är uttjänt och måste bytas.
Då rumsklimatet i kontorsrummen inte är helt tillfredsställande föreslås
aggregatet utföras med kylaggregat.
Ärendet
Aefab har driftsansvaret för kommunhuset och har uppmärksammat att
ventilationsaggregatet som försörjer stora delar av byggnaden har brister i
funktionen och räknas för dem som mer eller mindre uttjänt.
Klagomål på att det är varmt i kontorslokaler på plan 4 har inkommit till
Aefab.
Kostnadsbedömning av Aefab för utbyte av aggregat hamnar på 1 550 000
kr.
Föreslagen ventilationsinstallation löser inte problemen med varierande
temperaturer i huset helt, men antas förbättra nuvarande situation.
Klagomål på att det är för kallt i vissa rum har också inkommit. Det finns ett
förslag att installera ny vattenburen värme i stället för nuvarande
direktverkande elradiatorer.
Det förslaget bedöms inte spara tillräckligt mycket i driftkostnad för att
motivera investeringen.
Däremot kommer ett värmebatteri att finnas i det nya ventilationsaggregatet,
vilket bedöms förbättra rumsklimatet även i detta avseende.
Beslutsunderlag
Kostnadsbedömning från Aefab för ombyggnad av värme och ventilation
med offert från VVS konstruktioner 9 september 2013.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2013.
Tjänsteskrivelse David Persson, 2013-11-05
Tekniska nämnden § 102/13, 2013-11-20
Kommunstyrelsen § 212/13, 2013-11-26

Skickas till
För handläggning: Samhällsbyggnadsförvaltningen, AEFAB
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Dnr 2013.163

040

Revidering av investeringsplan VA 2014-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat förslag till
reviderad investeringsplan VA.
Sammanfattning
Revideringen består av mindre ändringar och omfördelningar av
investeringsmedel i investeringsplanen 2014 till 2018. De totala
investeringsmedlen under perioden är de samma.
Ändringarna i korthet
Investeringsposten Upprustning av befintliga VA-anläggningar är en
generell investering som med fördel bryts ner till mindre och mer
specificerade projekt, vilket skapar större tydlighet. Investeringsposten
minskas med 900 000 kr
Följande investeringar tillkommer för 2014
 Utbyte samt uppgradering av styrsystem vid Alfta reningsverk, 250 000 kr
 Byte av skrapspel vid Edsbyns reningsverk, 250 000 kr
Följande befintliga investeringar påförs ytterligare medel 2014
 VV Byggnad Svabensverk, 200 000 kr
 Reningsverk Långhed, 200 000 kr
Investeringsposten upprustning av pumpstationer minskas med 100 000 kr
till fördel för investeringsposten utökad radiokommunikation som utökas
med samma belopp.
Ärendet
Tekniska avdelningen har granskat Helsinge Vattens förslag till reviderad
investeringsplan VA 2014 – 2018 och har inget att invända mot förslaget.
Beslutunderlag
Material från Helsinge Vatten AB - Revidering av investeringsplan VA
2014 - 2018
Tjänsteskrivelse Johan Olanders, 2013-11-08
Tekniska nämnden § 93/13, 2013-11-20
Kommunstyrelsen § 213/13, 2013-11-26

Skickas till
För handläggning: Helsinge Vatten AB, Ekonomikontoret Ovanåkers kommun, VA-Ingenjör
Johan Olanders
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Kf § 120

Dnr 2013.367

102

Avsägelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anna-Greta Söderlund
(S) som avser uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.
Ärendet
Anna-Greta Söderlund (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse Anna-Greta Söderlund, 2013-11-25

Skickas till
För handläggning: Länsstyrelsen
För kännedom: Anna-Greta Söderlund
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Kf § 121

Dnr 2013.368
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Avsägelse på grund av valberhetshinder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om en ny ersättare för
Moderaterna i kommunfullmäktige då Josefin Senko-Andersson inte längre
är folkbokförd i kommunen.
Ärendet
Josefin Senko-Andersson är inte längre skriven i Ovanåkers kommun och
kan därav inte behålla sin plats som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från länsstyrelsen om valbarhetshinder, 2013-11-20

Skickas till
För handläggning: Länsstyrelsen
För kännedom: Josefin Senko-Andersson

